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 مقدمة

ٌعد التمسك بمكارم األخالق أحد ركائز النجاح، ومن مظاهر التقدم والرقً؛ ولذا تبوأت أخالقٌات العمل مساحة واسعة فً 

 أدبٌات كثٌر من الدول والقطاعات المفعمة بالحٌوٌة، وفً بٌئتنا المحلٌة تعظم أهمٌتها النبثاقها من ثقافتنا وانسجامها التام معها. 

ه ﴿قال تعالى:
دِ إِنَّ ّللاَّ ُي ِ ي أه ُْعاه ِ  اه ُْعُرهره ِْ  اه ِن ُْعحهُساه ُهىه و نه أه ِْ  ِيا ُْعرُُ اه و اه إِأاه ِْن اه ُِْإُِساه ُلِ  اه مُُرُ  اُِْعده ُ انه  أه رَّ يه ُْ اه ََُّّر ُْ عهده ُُظُر

ُحاه (، وأوصً نبٌه صلى هللا علٌه وسلم بقاعدة سامٌة فً التعامل األخالقً:9ٓ)النحل: ﴾(09) أهُنِ ُض ُخِي ُْعده ُأُرُ  اُِْعُدُ ِف اه اه

ِْهَِّأنه ) هُِْعجه ٍْ )﴿ [، وزّكاه جل وعال فقال:99ٔ]األعراؾ: ﴾ (900نه ُِظأ َّه و ُخٍَُّق نه إِهَّكه عهده [، ورسولنا علٌه الصالة ٗ]القلم: ﴾(4اه

 والسالم هو موضع األسوة واالقتداء الكامل. 

خالقٌات وٌتمثلها فً سلوكه، إذ ترتقً بهم، وتجعلهم أكثر عطاًء وإتقاناً، والعاملون فً القطاع الخٌري أولى من ٌمتثل لهذه األ

 وأعظم إخالصاً واحتساباً، مما ٌبرز الصورة الباهرة للعمل الخٌري، وٌجعلها أشد بهاء ونقاًء، وٌزٌل عنها أي ؼبش عارض. 

عودٌة، قبلة المسلمٌن، والعمق العربً تنص على أن المملكة العربٌة الس ٖٕٓٓوحٌث أن رإٌة المملكة العربٌة السعودٌة 

واإلسالمً( وأن مجتمع المملكة )مجتمع حٌوي قٌمه راسخة(، وتحفز المواطنٌن على المشاركة فً القطاع الثالث وتشرع 

أبواب المنظمات فً القطاع الستقطاب أعداد ضخمة من المتطوعٌن، فقد برزت الحاجة إلى بناء مٌثاق أخالقً للعاملٌن فً 

 ع الخٌري ٌوّجه سلوكهم، وٌدلّهم على أفضل الممارسات األخالقٌة والمهنٌة فً قطاعهم اإلنسانً النبٌل.القطا

 

 التعرٌفات

 ٌقصد بالمصطلحات التالٌة أٌنما وردت فً هذا المٌثاق ما ٌلً:

  ،والمإثرة فً سلوكهم.المٌثاق األخالقً: القٌم والمبادئ المحورٌة الموجهة لثقافة العاملٌن فً القطاع الخٌري 

  ًالعاملون: كل من ٌعمل فً القطاع الخٌري من الجنسٌن، وإْن تفاوَتْت مراكزهم وأجورهم وطبٌعة أعمالهم، وٌتساوى ف

 ذلك الموظؾ والمتطّوع.

 العمل الخٌري: أي عمل ٌستهدؾ نفع الناس، وٌكون بالمال، أو الجهد، أو الوقت، أو الفكر، ولٌس له ؼاٌات ربحٌة، وقد 

 القطاع ؼٌر الربحً(. -القطاع الثالث  ٌسمى أحٌاناً: )القطاع الخٌري

  المإسسات الخٌرٌة  -المنظمة: أي وقؾ أو مإسسة أو جمعٌة تنتمً للقطاع الخٌري مثل: ) الجمعٌات األهلٌة الخٌرٌة- 

 بحٌة(المإسسات ؼٌر الر -المإسسات الوقفٌة  -المإسسات والكٌانات المانحة  -الجمعٌات الخٌرٌة 

 .أصحاب العالقة: كل من ٌإثر على المنظمة أو العمل الخٌري أو ٌتؤثر بهما 

 ةستفٌد: الذي أنشئت المنظمة لخدمتالم. 

 .الرئٌس: المسإول األعلى فً كل وحدة إدارٌة أو منظمة على اختالؾ مسمٌاتهم الوظٌفٌة 
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 أهداؾ المٌثاق

 المهنٌة فً العمل الخٌري.تحدٌد األسس والمبادئ األخالقٌة للممارسات  .ٔ

 توجٌه سلوك العاملٌن فً القطاع الخٌري. .ٕ

 تحفٌز العاملٌن فً القطاع الخٌري لاللتزام بالخلق القوٌم، والتعاون على تطبٌقه. .ٖ

 تعزٌز الممارسات اإلٌجابٌة فً القطاع الخٌري، وتحسٌن أو تصحٌح ما عداها. .ٗ

 ترسٌخ حضور األخالق فً ثقافة المنظمات. .٘

 

 التً بنً علٌها المٌثاق والركائزاألسس 

بنٌت مواد المٌثاق على أسس وركائز تنطلق من اإلٌمان باهلل سبحانه وااللتزام بالشرٌعة اإلسالمٌة ومقاصدها الكلٌة، واحترام 
األنظمة الرسمٌة، وروعً فٌها األصالة، والمتانة، والعلمٌة، وهً سمات من شؤنها بلوغ أعلى درجة من المصداقٌة، والواقعٌة، 

 والقبول. 

 هً: ٌثاق من أسس راسخة، وركائز باسقةموعلٌه انطلق ال

  .االستناد إلى النصوص الشرعٌة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم الصحٌحة 

 .مراعاة األنظمة واللوائح الخاصة بالجمعٌات األهلٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 حوكمة فً الجمعٌات األهلٌةاإلفادة من الدلٌل االسترشادي لقواعد أخالقٌات العمل، ودلٌل ال. 

 النهل من التجارب المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة، واالطالع على أفضل الممارسات 

  ،تلبٌة احتٌاجات أصحاب العالقة فً العمل الخٌري بكافة مستوٌاتهم من قٌادات، ومجالس إدارة، وإدارات تنفٌذٌة
 . وعاملٌن، ومستفٌدٌن

 

 فوائد االلتزام بالمٌثاق

 التً تنص على ؼرس ثقافة التطوع، وتحمل المسإولٌة فً  ًٖٕٓٓ تحقٌق رإٌة المملكة العربٌة السعودٌة ٌسهم ف
حٌاتنا وأعمالنا ومجتمعاتنا، وتعظٌم األثر االجتماعً للقطاع ؼٌر الربحً، إضافة إلى رفع حٌوٌة المجتمع المنبثقة من 

 ع.قٌمه الراسخة، وفتح الباب ألكبر عدد من الراؼبٌن بالتطو

  ًٌعزز مبادئ الحوكمة التً تستند على المسإولٌة والشفافٌة والمساءلة، والمشاركة فً اتخاذ القرارات من منطلق ذات
 وتعاون مشترك بٌن العاملٌن.

 .ٌزٌد من الممارسات اإلٌجابٌة التً تنفع المنظمة والمستفٌد والعمل الخٌري 

 ُحّد من الممارسات السلبٌة التً قد تفتح باًبا ل  لفساد اإلداري أو المالً أو ؼٌرهما.ٌَ

 .ٌزٌد من ضبط القرارات وتوجٌهها بحٌث تصب فً صالح المنظمة 

 .ٌنمً بٌئة عمل أخالقٌة واضحة المعاٌٌر واإلجراءات 

 .ٌحمً سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العالقة 

 .ٌعٌن العاملٌن على تقوٌم ذواتهم 

 .ٌإدي إلى أفضل الممارسات المهنٌة 

  نموذجة قابالً لالحتذاء داخل القطاع الخٌري وخارجه.ٌقدم 

 .ٌرفع من ثقة المجتمع بالعمل الخٌري والعاملٌن فٌه 

قد حرصنا فً صٌاؼة المٌثاق أن تكون عباراته مختصرة رشٌقة، وكلماته واضحة الداللة، ومفهومة المعنى، ومعانٌه ومفاهٌمه 
المدخالت المشار إلٌها فً األسس، عبر خطاب عام ال ٌنصرؾ إلى فئة أو متوافقة متناؼمة، وأن ٌشتمل على أهم ما ورد فً 

 صفة، وبؤسلوب حً ملهم.
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 المبادئ العامة للمٌثاق

اعتمد فرٌق الدراسة على األسس والركائز المنطلقة من ثوابتنا، وجعلها حاكمة على جمٌع أعماله، ثم جمع الفرٌق ما توصلت 
واستطالع آراء أصحاب العالقة، وعقد عدداً من ورش العمل وجلسات التركٌز، ووجد أن هذه له أعمال المسح، ونتائج البحث، 

 المدخالت مجتمعة تقود إلى ثمانٌة مبادئ رئٌسة، ٌنهض علٌها المٌثاق، وٌتضمن كل مبدأ قٌما فرعٌة، والمبادى الثمانٌة هً:

لمجتمع، مما ٌبعث فً النفس طاقة متجددة نحو اإلخالص: التقرب هلل بالعمل، ثم خدمة الوطن واإلسهام فً تنمٌة ا .ٔ
 العمل بإبداع وإتقان.

النزاهة: الحذر مما ٌشٌن اإلنسان، وفصل المصلحة الشخصٌة عن العمل، مما ٌمتن الثقة داخل العمل الخٌري وفٌما  .ٕ
 بٌنه وبٌن المجتمع.

 الفعل.العدالة: حفظ الحقوق، ومنع التجنً والتفرقة، واالنصاؾ والتوازن فً القول و .ٖ
الدٌنٌة،  ةكً ٌإدي مسإولٌات المسإولٌة: إلزام المرء نفسه بما ٌجب علٌه من أعمال وتبعاتها مع التزامه التام باألنظمة .ٗ

 والوطنٌة، واالجتماعٌة، والمهنٌة.
 ٌة.اإلتقان: أداء األعمال والمهام بؤعلى مستوٌات الدقة قدر االستطاعة، مع مراعاة األصول المهنٌة والكفاءة العلم .٘
االحترام: إنزال الناس منازلهم، وتقدٌر جمٌع األطراؾ، مع رحمة الضعٌؾ وتوقٌر القوي دون إخالل بالعمل  .ٙ

 . واألنظمة المرعٌة
 العطاء: تحقٌق الرإٌة التنموٌة للفرد والمجتمع، والتفانً فً التضحٌة من أجل نفع المستفٌد. .7
  ٌستطٌع العامل أن ٌنجز مهامه دون التعاون مع اخآخرٌن. الجهود وتكاملها وتبادل العون حٌث ال تضافرالتعاون:  .8

 .من قٌم فرعٌة ة، وجاءت معبرة عنها وعما تتضمنوقد انبثقت نصوص المٌثاق من هذه المبادئ

 

 مواد المٌثاق

 ْعحص  ْألا : أخالق أاْاأة:

 االلتزام بالشرٌعة اإلسالمٌة، واتباع المنهج القوٌم قوالً وعمالً. .ٔ
 المملكة العربٌة السعودٌة والتقٌد بها.احترام أنظمة  .ٕ
 البحث فً كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم. .ٖ
 احتساب نٌة عمل الخٌر، ومراقبة هللا فً السر والعلن. .ٗ
 المجتمع. التكامل مع العاملٌن فً القطاع الخٌري والمشاركة معهم فً تنمٌة .٘
 فً المجتمع.تقبل التنوع االجتماعً لجمٌع الفئات والجنسٌات  .ٙ
 ودونما ضرر، مع الفرح بعمل الخٌر. المستطاع ة المصاحبة للعمل قدرتحمل أمانة المسإولٌة، والمشقّ  .7
 الوالء للمنظمة، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما ٌجرح خٌرٌة العمل. .8
 التمٌز ألصحابه. النظر للنجاحات على أنها مشتركة بٌن العاملٌن والمنظمة، مع نسبة .9

 القدوة الحسنة للعاملٌن فً القطاع الخٌري.تقدٌم  .ٓٔ
 ورحمتها. المحافظة على البٌئة ومكوناتها، واإلحسان إلى مخلوقات هللا كافة .ٔٔ
 التحرز من أي سبب لالنقسام والخالؾ. .ٕٔ
 المحافظة على خصوصٌة بٌانات الزمالء والمنظمة والمستفٌدٌن. .ٖٔ
 لنفس.االبتعاد عن تبادل المصالح الشخصٌة أو تجٌٌرها لصالح ا .ٗٔ
 األمانة فً استخدام التقنٌة والتطبٌقات والوسائل الحدٌثة. .٘ٔ
 سبحانه. صدق االلتجاء إلى هللا بطلب التوفٌق والسداد وتحصٌل ما ٌرضٌه .ٙٔ
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 ْعحص  ْعثْه : ْألخالقأْت ْعر ااطة اْعجاْهب ْعرىهأة:

 احترام اللوائح واألنظمة والعقود المعتمدة من المنظمة. .ٔ
 وتنفٌذ األعمال الموكلة إلٌه خالله دون شؽله بؤمورأخرى.التقٌد بوقت العمل  .ٕ
 االلتزام بالقواعد واألصول المهنٌة للعمل. .ٖ
 تسخٌر المعارؾ والمهارات لتنفٌذ األعمال على الوجه األكمل. .ٗ
 فً مجال العمل. الجدٌة فً تطوٌر المهارات والمعارؾ واالطالع على كل ما هو جدٌد .٘
االتفاقات والمتطلبات بٌنه وبٌن المنظمة أو مع أي منظمة أخرى أثناء التعاقد أو التعاون االلتزام بالعقود والمواثٌق و .ٙ

 مسإولٌتها. أو تقدٌم الخدمة وتحمل
 الدفاع بموضوعٌة عن المنظمة حٌن تتعرض ألي نقد جائر أو تهمة ؼٌر صحٌحة. .7
 ٌم المقترحات حولها ألصحاب القرار.تٌسٌر اإلجراءات، والمرونة فً األداء، وتذلٌل العقبات حسب صالحٌاته، وتقد .8
 العالقة. تحسٌن مستوى الخدمة وتطوٌرها وقٌاس رضا المستفٌدٌن وأصحاب .9

 المبادرة إلى طرح األفكار والمقترحات التطوٌرٌة. .ٓٔ
 الخدمات. تحاشً التفرقة العنصرٌة أو الفئوٌة فً التوظٌؾ أو عند تقدٌم .ٔٔ
 الصدق فً إعداد التقارٌر دون تضخٌم أو تضلٌل. .ٕٔ
 المشاركة فً صنع القرارات وإبداء اخآراء مع تقبل آراء اخآخرٌن. .ٖٔ
 تقدٌر الشراكة والتكامل بٌن المنظمة وأي منظمة أخرى. .ٗٔ
 المعرفة. توطٌن الخبرة واستدامتها فً المنظمة لتؤهٌل الصؾ الثانً، ونقل .٘ٔ
 العالقة.بٌن أصحاب  التواصل الفعال بما ٌحقق أهداؾ المنظمة، وٌعزز العالقات اإلٌجابٌة .ٙٔ
 اإلفادة من التقنٌات والوسائل الحدٌثة لخدمة المنظمة والمستفٌد. .7ٔ
 منح األولوٌة لألمن والسالمة وتجنٌب المنظمة أي مخاطر. .8ٔ
 التنزه عن أي خداع أو تضلٌل أو الحصول على مصلحة خاصة. .9ٔ

 

 ْعحص  ْعثْعث: ْألخالقأْت ْعر ااطة اْعجاْهب ْعرْعأة:

 أو عٌنٌة بؤمانة وانضباط.تحقل مسإولٌة أي عهد مالٌة  .ٔ
 وصٌانتها من التفرٌط. الحفاظ على أصول المنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة، .ٕ
 إحسان التدبٌر المالً والحذر من أي معامالت مالٌة مشبوهة أمنٌاً أونظامٌاً. .ٖ
 واضحة. تقبل المساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضٌح ما ٌشكل بطرٌقة مهنٌة معٌارٌة .ٗ
صاح عن المعلومات والبٌانات المالٌة بطرٌقة نظامٌة موثقة إذاطلبت من المتبرع فٌما ٌخصه أو من اإلدارة اإلف .٘

 الحكومٌة المعنٌة.
 رفض الهداٌا أو الهبات المرتبطة بموقعه الوظٌفً تحت أي مسّمى أومسوغ. .ٙ
 التوّرع عن مواطن الرٌبة، وبٌان ما ٌمنع من إساءة الظن. .7
 المتوافقة مع األنظمة. المتبرع بها حسب شروط المتبرعٌن ورؼباتهم صرؾ المبالػ المالٌة .8
 رفض الرشوة والسعً لمكافحتها. .9

 األموال. االبتعاد عن التورط فً أي شكل من أشكال الفساد المالً أو ؼسٌل .ٓٔ
 العاملٌن. و االحتفاظ بجمٌع الوثائق والمستندات المالٌة التً تحفظ حقوق المنظمة .ٔٔ

 
 أخالقأْت ْعدْرَّأن رع ْعرااحأل:ْعحص  ْع ْاع: 

 المتاحة. تقدٌم الخدمة التً ٌحتاجها المستفٌد بؤفضل الوسائل والممارسات .ٔ
 العناٌة بآراء المستفٌد عن الخدمة المقدمة له، وسماع مقترحاته ونقلها. .ٕ
 تسهٌل تقدٌم الخدمة للمستفٌد دونما تعقٌد. .ٖ
 من األخطار. المستفٌد، ووقاٌتهاتخاذ التدابٌر الالزمة التً من شؤنها حفظ سالمة  .ٗ
 حسٌاً أو معنوٌاً. حفظ كرامة المستفٌد، والحذر من أي تصرؾ ٌجرح مشاعره، أو ٌضره .٘
االستئذان من المستفٌد حال التصوٌر والنشر اإلعالمً مع مراعاة أخالقٌات الصورة أثناء التوثٌق، وأخالقٌات البحث  .ٙ

 حالة المستفٌد. االجتماعً أثناء دراسة
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المقدمة له عند الحاجة، وبٌان الحقوق والفرص  ما ٌحتاجه المستفٌد من نصح وتوجٌه دون إلزام، وشرح الخدمة تقدٌم .7
 التً ٌتوجب علٌه تؤدٌتها للحصول على الخدمة. المتاحة له، وااللتزامات

 التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام. .8
 لخدمات المنظمة.المبادرة فً البحث عن المتعففٌن من المحتاجٌن  .9

 العدل فً خدمة المستفٌدٌن دون محاباة أو تحٌز. .ٓٔ
 خاطره وتوجٌهه لما فً صالحه. الصدق مع المستفٌد فً استحقاقه الخدمة من عدمه، مع تطٌٌب .ٔٔ
وتحّمل ما ٌصاحب ذلك من ضؽوط عمل، أو  التجاوب الفوري مع األزمات والكوارث وأصحاب الحاجات المستعجلة، .ٕٔ

 إلحاح.
 التوكل على هللا سبحانه فً جمٌع شإونه مع فعل السبب.تذكٌره ب .ٖٔ
 تعمٌق صلته بوطنه، وزٌادة محبته لمواطنٌه. .ٗٔ

 

 ْعحص  ْعخْرس: أخالقأْت ْع ؤاْ  رع ْعدْرَّأن:

 االحتفاء بكل ما ٌرفع قدرات العاملٌن وٌرتقً بؤدائهم. .ٔ
 هم.كرامت تقدٌر أحوال العاملٌن، والتعامل معهم بما ٌتطلبه الموقؾ، مع حفظ .ٕ
 التعامل بعدل وإنصاؾ. .ٖ
 الوفاء بحقوق العاملٌن المادٌة والمعنوٌة. .ٗ
 تشجٌع روح المبادرة واالبتكار. .٘
 منها. إشراك فرق العمل من ؼٌر المدٌرٌن فً بناء القرارات واختٌار األنسب .ٙ
 نسبة النجاح ألهله، والوقوؾ معهم فً األخطاء ؼٌر المقصودة. .7
 . التواضع .8

 

 ْعر ؤااأن رع ْع ؤاْ : ْعحص  ْعاْلس: أخالقأْت

 تقبل التوجٌهات وفق التسلسل الوظٌفً فً المنظمة. .ٔ
 توقٌرهم والتعامل معهم بما تقتضٌه اخآداب المرعٌة. .ٕ
 التعاون معهم إلنجاح العمل باألداء المتفانً والرأي الصادق. .ٖ

 .العمل تقدٌم النصٌحة المهذبة، وإبالؼهم عن أي مخالفة أو صعوبة أثناء .ٗ

 
 : ْعاْاع: أخالقأْت ْعدْرَّأن فأرْ اأهىْْعحص  

والتقالٌد التً ال تخالفها فٌما ٌخص التعامل بٌن  االلتزام بتعالٌم الشرٌعة اإلسالمٌة وأحكامها، وبمقتضٌات األعراؾ .ٔ
 الجنسٌن.

 تعزٌز روح األخوة، ونشر أجواء المودة واالحترام. .ٕ
 العقٌم. والتجسس والجدل االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابز والؽٌبة والنمٌمة .ٖ
 التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة. .ٗ
 االعتذار الجمٌل عن أي سلوك ؼٌر الئق. .٘
المطالبة بما تراه حسب السٌاسات المتبعة  التعامل بحكمة مع أي نزاع ٌقع بٌن العاملٌن مع حفظ حق األطراؾ فً .ٙ

 والطرق النظامٌة.
 اإلٌجابٌة. واإلشادة بمنجزاتهم وخصائصهممراعاة اهتمامات الزمالء ومزاٌاهم  .7
 اقتصار التواصل بٌن الجنسٌن على شإون العمل وفٌما ٌخدمه فقط. .8
 فٌما ٌخدم المنظمة والمستفٌد. الحرص على نقل الخبرات والتجارب المهنٌة وزٌادة مهارات العاملٌن .9
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 نص المٌثاق

 

 ااْ ّللا ْع سرن ْع سأْ

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: 

فنظرا لما للقطاع الخٌري من مكانة راسخة فً دٌننا وثقافتنا المحلٌة، وأثر واضح فً مجتمعنا، وأهمٌة 
اً فٌما ، وبصفتً عامالً فً هذا القطاع فإنً أجتهد مخلصٖٕٓٓظاهرة فً رإٌة المملكة العربٌة السعودٌة 

 ٌلً: 

 أن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربٌة السعودٌة ولوائحها المنظمة للعمل الخٌري.
وأتعامل مع جمٌع العاملٌن وأصحاب العالقة من مسإولٌن ومدٌرٌن ومشرفٌن ومستفٌدٌن وعمالء وشركاء 

 بكل أدب وصدق وشفافٌة والتزام.

 داء عملً بمهنٌة وكفاءة وإتقان. وأن أبذل ما أستطٌع من وقت وجهد أل

 وأن أتعاون مع فرٌق العمل والزمالء فً كل ما ٌخدم العمل وأهدافه.

وأن امتنع عن أي سلوك من شؤنه إلحاق الضرر بً أو بالمنظمة، مع التنزه عن أي تصرؾ ٌإثر سلباً على 
 ذمتً المالٌة وأدائً المهنً. 

 واحتسب فً ذلك األجر من هللا، والرؼبة فً خدمة الوطن ونفع المجتمع، 

نه المٌثاق من مبادئ ومواد وقٌم، سائال من هللا العون والسداد.  ملتزما بكل ما تضمَّ

 

 

 المنظمة:.......................    االسم : .......................

 ٌع:..........................التوق    الوظٌفة:........................

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
هـٔٗٗٔم / ٕٕٓٓ| المٌثاق األخالقً   

7 
 

 

 


